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PODER JUDICIÁRIO
Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

de justiça

do estado de goiás

ATA
Ata de Realização de Pregão Presencial
Edital 064/2012
Processos n °4082800/2012
Às dez horas (10h00) do dia vinte e oito de agosto de dois mil e doze (28.08.2012), na sala de reunião da
Comissão Permanente de Licitação, situada no 3° (terceiro) andar, do Anexo 1 do Tribunal de Justiça, à Rua 19,
Q.A8, Lt. 06, Setor Oeste, em Goiânia-GO, reuniram-se, em sessão pública, o Pregoeiro, Sr. Rogério Castro de
Pina e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto Judiciário n° 369/2012, para a realização dos atos referentes ao
Pregão Presencial do tipo menor preço global, de n° 064/2012, que tem por objeto a contratação de espaço físico
para realização ado churrasco em comemoração ao Dia do Servidor. O aviso de Licitação foi disponibilizado no
Diário de Justiça Eletrônico n° 1124 em 14 de agosto de 2012, e no site vvww.tigo.jus.br . Abertos os trabalhos, foi
credenciado.
EMPRESA

ME/EPP CNPJ/CPF
REPRESENTANTE
IDENTIFICAÇÃO
R&L PROMOÇÕES DE VENTOS NÃO
09.442.030/0001-22
ANTONIO
DE
SOUZA
RG5493CRCE
LTDA
SANTOS

Em seguida, foi recebido o envelope da proposta de preço. Procedeu-se a abertura do envelope de preço da
empresa credenciada. O Pregoeiro esclareceu que o procedimento seria realizado levando-se em consideração o
menor preço por item, bem como os preceitos da Lei complementar n°123/2006, no que concerne aos beneficios
concedidos à microempresas e empresas de pequeno porte. A proposta da empresa foi analisada e considerada em
conformidade com o exigido no Edital. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura do preço ofertado. O Pregoeiro
questionou quanto a possibilidade de redução de preços o que foi respondido negativamente. Sagrou-se vencedora
a empresa.
Empresa Vencedora

Valor Total

R&L PROMOÇÕES DE VENTOS LTDA

R$2.700,00
Passou-se à abertura dos envelopes de habilitação. A documentação atendeu o solicitado no edital. Por fim, o
Pregoeiro adjudicou o objeto da • ctação
i
a empresa. Totaliza a presente licitação a importância de
R$ 2.700,00(dois mil e setecentos reais
clareceu o Pregoeiro que o serviço deverá estar em conformidade com o
exigido no Edital, sendo aplicado, e
o de não cumprimento, as medidas cabíveis. Nada mais havendo a ser
tratado, o Pregoeiro declarou encerrad
esente reunião, e para constar, lavrei presente Ata, que lida e aprovada
será assinada pelos presentes. Eu,
(Mauro José Fernandes), equipe de apoio, que a subscrevi.
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